
1 

 

Redactieadres: Stichting Loo-Archief, Gravenborch 11, 3992 CA Houten 
Abonnementenadministratie: Sterappelhof 50, 2728 KR  Zoetermeer 
No. 53, december 2005 Nederlandse editie 

"Wie ben jij?, waar kom jij vandaan?" 
Deze vragen werden mij en mijn gezin 
meermaals gesteld tijdens de 
familiereünie in Asperden. Zij vormden 
een aanknopingspunt voor interessante 
gesprekken en contacten over alle 
staatkundige, geografische en 
taalkundige grenzen heen. De meeste 
deelnemers aan de reünie kenden 
elkaar namelijk niet. De 
gemeenschappelijke naam, de 
gemeenschappelijke wortels, het 
bewustzijn deel uit te maken van een 
groot familieverband, maakten dat er 
meteen contact kwam.  

Ik wil mijn verslag echter chronologisch 
laten verlopen. Na een vermoeiende en 
hindernisrijke heenreis vanaf de 
Bodensee in Zuid-Duitsland kwam ons 
gezin (mijn echtgenote Barbara, onze 
drie kinderen Anke, Dirk en Jörg en ik) 
diep in de nacht aan in ons hotel in 
Goch. Ik was blij dat de jonge generatie 
bereid was mee te gaan. Zo kon ik mijn 
kinderen het mooie landschap van de 
Nederrijn tonen, dat eeuwenlang met 
onze familie is verbonden en waar onze 
voorouders hebben gewoond. Op de 
reünie was de jeugd goed 
vertegenwoordigd. Gelukkig maar, want 
de jeugd heeft de toekomst en zij zullen 
de Loo-traditie moeten voortzetten.  
De familiereünie begon zaterdag 17 
september 2005 met een familieviering 

15e Loo-reünie 
17 september 2005 in Asperden 
Door Claus van de Loo,  
Überlingen  Bodensee 
Vertaling Richard van de Loo 

Foto 1 
Groepsfoto van de 
deelnemers aan de 
15e Loo-reünie. 
(foto Tina van der 
Loo) 
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in de Vincentiuskerk van Asperden, die 
werd geleid door Marie-Thérèse van de 
Loo (Stam Wetten-Dieren). Omdat de 
meeste teksten nederlandstalig waren, 
was de viering voor hen die deze taal 
niet machtig zijn, moeilijker te volgen. 
Marie-Thérèse wist echter door haar 
uitstraling en door haar mooie preek 
over de talenten de juiste sfeer te 
scheppen. De preek over de talenten 
verwees op subtiele manier naar de 
artistieke talenten in onze familie, die 
later op de dag volop aan bod zouden 
komen. De collecte van € 223,-- gaat 
naar een caritas-project in de Oekraïne. 
Marie-Thérèse is van plan dit bedrag 
daar persoonlijk te overhandigen. Zij 
heeft toegezegd ons daarover nog te 
berichten in de Loo-Kroniek. 
 
Wie de viering niet had bijgewoond, 
arriveerde nu, zodat er op het plein voor 
de kerk een hartelijk weerzien was van 
familieleden. De eigenlijke begroeting 
volgde in restaurant "Zum Schwan", dat 
tegenover de kerk is gelegen. Richard 
van de Loo heette als voorzitter van de 
Stichting Loo-Archief iedereen hartelijk 
welkom. Dit welkom gold zowel Van de
(r) Loo's en familieleden met Loo-bloed 
uit de takken Wetten-Dieren, Wetten-

Venlo, Asperden, Uedem-Koblenz, 
Ottersum, Hassum-Dordrecht, 
Emmerik-Duisburg alsook de adellijke 
Loë-stam uit Wissen. De deelnemers 
kwamen uit Nederland, Duitsland, USA 
en Malta. De deelnemers uit Malta 
waren Gilbert en Nathalie van de Loo. 
Zij verdienen speciale vermelding 
omdat zij, behorend tot de tak Wetten-
Dieren, het contact met hun familie in 
Nederland geheel hadden verloren 
doordat Gilberts vader, Frans Joseph 
Rudolph Maria van de Loo (geboren te 
Bemmel 2 juli 1878, zie N.P. p. 189) 
rond 1900 naar Algerije was 
geëmigreerd. Ook Raphaël Freiherr von 
Loë (stam Wissen) sprak enkele 
behartigenswaardige woorden tot alle 
aanwezigen, mede namens zijn vader 
Fritz Graf Loë en zijn grootmoeder 
Isabelle Gräfin Loë geb. Prinses zu 
Salm-Salm, die nu de wel zeer 
gezegende leeftijd van 102 jaar heeft 
bereikt.   
 
Een sympathiek en origineel idee van 
de reüniecommissie was een met Loo-
wapen versierde kaars, die iedereen 
kreeg uitgereikt. Één zo'n kaars 
brandde ook op het altaar bij de 
familieviering. Bij de lunch was er volop 
gelegenheid tot kennismaking en 
gesprek. De ruim 100 familieleden 
zorgden samen voor een stevig 

Foto 4 
De Aspermolen. 
(foto Tina van der Loo) 

Foto 2 
De familieviering 
voorafgaande aan 
de reünie. 
(foto Richard van 
de Loo) 

Foto 3 
Aandacht voor de 
Loo-kunst. 
(foto Tina van der 
Loo) 
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geluidsvolume. Overigens was de 
jongste deelnemer ongeveer een half 
jaar en de oudste deelnemer ruim 
boven de 80. Gesterkt door soep, 
broodjes, koffie en gebak verplaatste 
het hele gezelschap zich vervolgens 
naar de Aspermolen, voor het vervolg 
van het programma. 

 
Onder een 
stralende zon was 
het transport per 
paardenkoets een 
bijzondere 
belevenis. De 

Aspermolen is een idyllisch aan de rand 
van Asperden gelegen bouwwerk, dat al 
sinds 1595 met onze familie is 
verbonden, eerst in erfpacht en vanaf 
ongeveer 1800 als eigendom. De 
huidige eigenaar, Elisabeth Seifert-van 
de Loo, had het molengebouw en de 
omliggende landerijen voor de reünie 
gastvrij ter beschikking gesteld. Op 
deze plaats past een welgemeend dank 

voor dit royale en gastvrije gebaar! Het 
was heel bijzonder dat de familie op 
deze voor haar zo historische plek kon 
samenkomen.  
 
Het thema van de reünie indachtig: 
"Ontmoeting in de kunst, de kunst van 
het ontmoeten" bood de Aspermolen 
zeker één van de hoogtepunten van de 
reünie. Mij is goed bekend dat nogal 
wat Loo's voor een medisch beroep 
hebben gekozen. Dit zou op een 
"medisch gen" in de familie kunnen 
wijzen. Mij werd nu duidelijk dat er 
kennelijk ook een "artistiek-gen" in de 
familie is. In de mooi opgebouwde 
tentoonstelling waren vele mooie 
kunstwerken in uiteenlopende 
technieken te zien, van pen en penseel 
tot video-presentatie. Graag vermeld en 
bedank ik hier de inzenders van de 
kunstwerken:  

Béatrice Mc Sorley – de Jong 
Gilbert van de Loo 
Bernard van de Loo 
Thera van de Loo – van Basten 
Batenburg 
Frank van de Loo 
Germaine Haffmans – van de Loo 
Gérard van de Loo 
Anthoinette van de Loo – Acket  
Franz-Georg van de Loo 
Roswitha van de Loo geb. Gruhlich 
Gisla Burkhardt – Lensing 
Agnes Lensing Hebben 
Wolfgang Dietrich 
Flop van de Loo – van der Grinten  
Barbara van de Loo 
Marielle van de Loo 
Annelies van der Loo – van de Loo 
Marie Therese van de Loo 
Theresa van de Loo - Jaroszyk 
Philo van de Loo – Raab 
Jelle van der Loo 
Rick Gutherson    

Foto 7 
Het vervoer per 
paardenkoets 
(foto Tina van der 
Loo) 

Foto 5 
Geanimeerde ge-
sprekken op het 
grasveld naast de 
Aspermolen 
(foto Tina van der 
Loo) 

Foto 8 
Elisabeth Seifert-van de Loo 
(foto Tina van der Loo) 
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Wat viel er nog meer te bewonderen in 
de tentoonstellingsruimten?  
Verschillende portretten van Van de 
Loo's uit de tak Asperden. 
Een rijtuig dat nog door de familie in 
Asperden is gebruikt. 
Uitgebreide overzichten van onze 
stamboom, inclusief de originele door 
Reinier van de Loo getekende 
stamboom uit 1965, die onlangs door 
Maarten van der Loo is geschonken 
aan het Loo-Archief. 
Een posterpresentatie over het nieuwe 
portret van pastoor Jan Peter van de 
Loo (1766-1840), dat helaas op dat 
moment nog niet kon worden getoond.  
Een demonstratie van de digitale versie 
van de stamboom door Lex van der Loo 
via PC en beamer. Aanvullingen en 
fouten konden meteen worden 
verwerkt.  
 
In de middag was het verder mogelijk 
nog een rijtoer te maken met de 
paardenkoets en was er alle 
gelegenheid voor gesprek en contact. 

Zo verdiepten zich contacten en banden 
tussen oud en jong, tussen naaste en 
verre familieleden en tussen de 
verschillende takken. De zon, de 
heerlijke dranken en de mooie, 
landelijke entourage deden allen goed. 
Natuurlijk werd er ook een familiefoto 
gemaakt. 
 
Een volgend hoogtepunt was het 
avondbuffet op het erf van de 
Aspermolen. Een zo overvloedig en 
overheerlijk buffet is een zeldzaamheid. 
Alle deelnemers lieten zich de 
voortreffelijke gerechten goed smaken.  
 
Geleidelijk aan werd het tijd om 
afscheid te nemen. Richard van de Loo 
nam nog één keer het woord om 
namens allen en namens het bestuur 
van de Stichting Loo-Archief de 
reüniecommissie met kleine 

geschenken en lovende woorden te 
bedanken. De organisatie van de reünie 
berustte grotendeels op: Dick van de 
Loo, Paul van de Loo, Barbara van de 
Loo, Nicole Raab, Tina van der Loo und 
Elisabeth Seifert - van de Loo. Het 
fantastische werk van deze commissie 
heeft wezenlijk bijgedragen aan het 
welslagen van deze familiedag. Ook de 
groep die de familieviering in de Kerk 
had voorbereid werd bedankt: Marie-
Thérèse van de Loo, Terry van de Loo- 
van der Linden, Elisabeth van de Loo 
en Maarten van de Loo.  
 
Wellicht heeft mijn verslag deze of gene 
lezer, die helaas niet bij deze 
familiereünie aanwezig was, op een 
idee gebracht. Wij zien elkaar dan 
hopelijk over een paar jaar bij de 
volgende reünie.  
 
Ik zal er zijn! 

Foto 11 
Oude landbouwwerktuigen in de middagzon 
(foto Tina van der Loo) 

Foto 10 
Ook de jongere 
generatie had het 
"vet" naar hun zin.  
(foto Gerard van 
der Loo) 

Foto 9 
De familieleden die 
van heel ver kwa-
men.  
(foto Tina van der 
Loo) 
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De website 

Door Lex van der Loo, Zoetermeer 

Algemeen 
Als je nu onze website opent op 
www.loo-archief.nl, dan kom je eerst op 
de pagina waar je de keuze voor de taal 
kunt maken: Nederlands, Duits of 
Engels. Op diezelfde pagina staan ook 
drie verschillende afbeeldingen van het 
familiewapen. Nadat je de keuze voor je 
taal hebt gemaakt, opent de 
hoofdpagina waarbij aan de linkerkant 
een menu is opgenomen. In dat menu 
staan de onderstaande mogelijkheden.  
 
Loo-Kronieken 
Achter die optie komt te zijner tijd het 
complete gedigitaliseerde archief van 
de Loo-Kronieken. Zie daartoe ook het 
artikel van Floris van de Loo in deze 
Loo-Kroniek. 
 
Genealogie 
De gegevens die Pieter van de Loo 
indertijd heeft ingevoerd in onze 
elektronische database, zijn nu 
beschikbaar. Op dit moment is het nog 
afgeschermd met een userid en een 
wachtwoord, omdat de gegevens nog 
niet gecontroleerd zijn en ook nog niet 
compleet zijn. Als u begunstiger bent 
van de stichting kunt u bij mij per email 
een userid en een wachtwoord 
aanvragen. 
 
Bestuur en werkgroepen 
Hierin staan de leden van het bestuur 
en de werkgroepen met hun adres. 
 
Loo-Reünie 
Die gedeelte wordt gevuld door de 
reüniecommissie. Daar kunt u altijd het 
laatste nieuws rond de reünie vinden. 
 

 
E-mail 
Hierachter opent een venster om mij 
een email te sturen. 
 
Wapen. 
Op deze pagina's staan plaatjes van het 
familiewapen met de uitleg van de 
officiële componenten zoals die in 1816 
zijn vastgelegd. 
 
Bibliotheek 
Op deze pagina's zal op termijn de 
complete inhoudsopgave van de 
bibliotheek te vinden zijn. 
 
Abonnement Loo-Kroniek 
Op deze pagina kunnen de abonnees 
die meedoen met het experiment rond 
de elektronische Loo-Kroniek, hun 
nummer inzien, downloaden en 
afdrukken. 
 
De laatste twee opties geven toegang 
tot de werkomgeving van het bestuur en 
de reüniecommissie. 
Als u suggesties heeft voor uitbreiding 
van onze website, dan hoor ik dat 
graag. 
 
Lex van der Loo 
lex@vanderloo.nu 

Na het verschijnen van het vorige 
nummer is er weer veel gebeurd rond 
onze website. 
 
Inmiddels is de website grotendeels 
in het Duits vertaald dankzij 
wederom de hulp van Anne-Mareike. 
Voor de Engelse vertaling heeft 
Maarten (Tijn) van de Loo gezorgd. 
Onze website is dus inmiddels 
volledig drietalig. 
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Archief kasteel Wissen ontsloten 

In 2004 verscheen van de hand van 
Dr Dieter Kastner: Die Urkunden des 
Gräflich von Loëschen Archivs von 
Schloss Wissen; het eerste deel in 
een serie van vier waarin het archief 
van het kasteel Wissen wordt 
beschreven.    

Door Richard van de Loo, Soest 

Het archief van kasteel Wissen (bij 
Weeze, niet ver van Kevelaer) is één 
van de belangrijkste en omvangrijkste 
particuliere huisarchieven in het 
Rijnland. Sinds 1461, dus al meer dan 
500 jaren, zijn kasteel Wissen en het 
archief bezit van de familie Von Loë. 
Het archief documenteert niet alleen de 
periode waarin het oeradellijk geslacht 
Von Loë hier resideert, maar bevat ook 
documenten uit de tijd dat het geslacht 
Van der Straten de burcht bezat en 
archiefstukken die via huwelijken en 
erfenissen in het archief terecht zijn 
gekomen. Bij elkaar vormt het archief 
een belangrijke bron van historisch, 
geografisch, rechtskundig en 
genealogisch materiaal. Het is daarom 
een bijzondere gebeurtenis dat eindelijk 
een degelijke inventarisatie van dit 
archief in druk is verschenen. Al eerder 
waren hiertoe pogingen ondernomen, 
zoals door archivaris Ernst Tode in 
jaren '20 van de 20ste eeuw, maar die 
kwamen allen niet verder dan het 
manuscriptstadium.  
 
Nu is dan eindelijk het eerste deel van 
een in totaal vierdelige serie van de 
archiefbeschrijving gereed gekomen. 
De bewerker van dit grote project is 

dr Dieter Kastner, die verbonden is aan 
de Archivberatungsstelle van het 
Rheinisches Archivs- und Museumsamt. 
In het eerste deel worden de oudste 
oorkonden samengevat. Dergelijke 
samenvattingen noemt men met een 
vakterm: regesten. Van een aantal 
oorkonden is de tekst integraal 
weergegeven, die vaak in het Latijn is 
gesteld. In totaal bevat het eerste deel 
710 regesten, die de periode tussen 
1235 (niet 1245 zoals ten onrechte op 
de omslag staat) en 1455 bestrijken. 
Een uitgebreid register verhoogt de 
toegankelijkheid en bruikbaarheid van 
de inhoud.  
 
Voor de familie Van de(r) Loo is dit deel 
van belang door de vele verwijzingen 
naar de hofsteden Abroeck en 
Kleinvort, die via leen en erfenis in bezit 
zouden komen van Bruen van den Loe 
en zijn echtgenote Itgen van 
Groesbeeck. Zij beiden zijn zoals 
bekend de stamouders van de familie 
Van de(r) Loo. Veel oorkonden hebben 
betrekking op zakelijke en 
familierechtelijke transacties van ridder 
Johan van den Loe, die kasteel Wissen 
in 1461 kocht bij gelegenheid van het 
huwelijk van zijn zoon Wessel met 
Elisabeth van Beerenbroeck. Het 
archief bevat ook oorkonden waarin 

Dr Dieter Kastner 
Die Urkunden des Gräflich von Loë-
schen Archivs von Schloss Wissen. 
Regesten.  
Band I: 1245-1455.  
Inventare nichtstaatlicher Archive,  
Teil 42.  
Rheinisches Archiv- und Museumsamt, 
Archivberatungsstelle.  
Abtei Brauweiler, Pullheim.  
2004. 295 S.  
ISSN 0535-5079.    
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Johans vader optreedt: Wessel van den 
Loe (Wessel II) gehuwd met Elske van 
Averhuis. Daarnaast bevat het archief 
oorkondenbestanden die via huwelijk en 
erfenis in bezit van de familie Von Loë 
terecht zijn gekomen, zoals de familie 
Van der Straten, Van Beerenbroeck, v. 
Honselaer,  v. Nesselrode en Van 
Imstenraedt (van kasteel Mheer in Zuid-
Limburg).   
  
Deze publicatie ontsluit een kostbare 
bron van archiefmateriaal, dat als 
particulier archief en door de hoge 
ouderdom van de stukken moeilijk 
raadpleegbaar was. Het is een grondige 
en zeer informatieve publicatie 
geworden, voorzien van een uitgebreide 
inleiding over de herkomst, opbouw en 
lotgevallen van dit archief. Twee 
kanttekeningen zijn bij deze uitgave te 
maken. In de eerste plaats staat in de 

inleiding ongelukkigerwijze vermeld dat 
de zekere stamreeks van dit geslacht 
begint met het echtpaar Wessel vamme 
Loe (Wessel I) en Belia van den Loe. 
Dit is echter beslist niet het geval. De 
oudst bekende stammoeder was en is 
nog steeds Hadewych Stecke, zoals 
ondermeer bekend door het magistrale 
werk "die Herren Stecke" van Joost van 
der Loo. In de tweede plaats hadden in 
een uitgave als deze enkele 
afbeeldingen, op zijn minst van kasteel 
Wissen en van de dikke toren, waar het 
archief is bewaard, niet mogen 
ontbreken. En dan heb ik het nog niet 
eens over foto's van de zegels, die 
immers ook waardevolle informatie 
bevatten. Deze kanttekeningen doen 
echter niets af aan het belang van deze 
publicatie voor historici en genealogen. 
Met spanning wordt uitgezien naar het 
verschijnen van de volgende delen. 

Rectificatie Theecultuur Kameroen 
Door Lex van der Loo, Zoetermeer Let bij het woonhuis op de (gesloten) 

waranda. 
Hieronder het bedoelde woonhuis in 
Soppo. 
 
In hetzelfde artikel wordt ten onrechte 
Carla Tophoff-van de Loo genoemd in 
voetnoot 3 als auteur; dat moet haar 
zuster Maria von Rudloff- van de Loo  
(Freiburg i. Br.) zijn. 

Na de verschijning van de Loo-Kroniek 
52 werden we er gelukkig op attent 
gemaakt, dat de foto op pagina 19 niet 
het woonhuis was in Soppo, maar een 
bedrijfsgebouw wat hoger in de bergen. 
Die vergissing is snel; gemaakt als je 
kijkt naar de onderstaande foto; veel 
gebouwen zagen er overeenkomstig uit. 



8 

 

Inleiding 
Zoals u in een vorige Loo-Kroniek  hebt 
kunnen lezen is door een fatale brand in 
de pastorie van Asperden het portret 
van pastoor Jan Peter van de Loo 
(1766-1840) verloren gegaan. Het 
bestuur van de Stichting Loo-Archief 
heeft besloten een nieuw portret van 
deze pastoor te laten maken en dat in 
bruikleen te geven aan de pastorie in de 

persoon van de huidige pastoor 
Günther Leuken. Hiervoor heeft het 
bestuur de volgende argumenten: 
het gaat hier om het oudst bekende 
portret van een Van de Loo, daterend 
uit 1823. Het vormde tevens het oudste 
portret van de pastoors te Asperden. 
Jan Peter van de Loo heeft in de regio 
en voor onze familie een belangrijke rol 
gespeeld, zoals uit het navolgende zal 
blijken. 
Van twee van zijn broers bestaan 
eveneens nog portretten ; het nieuw te 
maken portret past dus min of meer in 
een serie Loo-portretten. 
het bruikleen brengt de lange band 
tussen Asperden en onze familie tot 
uitdrukking. 
Dit artikel informeert u over onze 
plannen en over pastoor Van de Loo. 
 
Het oude, verloren gegaan portret  
Foto 15 geeft het oorspronkelijke portret 
weer, olieverf op doek, 79 x 65 cm. De 
priesterboord, het kruisbeeld achter 
hem, het brevier (gebedenboek) in zijn 
rechterhand en de zilveren pyxis 
(hostiedoosje) wijzen op zijn 
priesterlijke status. Jan Peter zit in een 
leunstoel aan zijn bureau. Hij wijst naar 
een opengeslagen boek op een 
lesenaar. Het boek toont appelen en 
pruimen (?), waarboven de latijnse tekst 
"deliciae meae", wat vrij vertaald "mijn 
levensvreugde" betekent. Dit verwijst 
naar zijn liefde voor de fruitteelt, 
waarover later meer. Achter hem is een 
zwaar gordijn gedrapeerd, dat deels 
over het raam (of is het een schilderij?) 
valt. De doorkijk geeft diepte aan het 
schilderij en toont een zichtas van 
bomen die uitmondt bij een niet 
geïdentificeerd landhuis, mogelijk een 
gebouw dat behoort tot het 
kloostercomplex Graefenthal of 
Gaesdonck. Tenslotte vermeldt een 
afhangend blad de leeftijd van de 
afgebeelde: aetatis 57, en het jaartal 
1823.  

Een nieuw portret van pastoor Jan 
Peter van de Loo te Asperden 
De Stichting Loo-Archief heeft een 
nieuw portret laten maken ter 
vervanging van het portret dat 
verloren is gegaan tijdens de brand 
in Asperden.  

Door Richard van de Loo, Soest 

Foto 15 
Het in december 2001 helaas verbrande 
portret van pastoor Johannes Petrus (Jan 
Peter) van de Loo. 
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Het ouderlijk gezin  
Jan Peter is 9 maart 1766 gedoopt te 
Asperden als derde kind en zoon van 
Johannes Friedericus van de Loe 
(1717-1778) en zijn tweede echtgenote 
Johanna Catharina Burgers. Johannes 
Friedericus was erfpachter van de 
Aspermolen en grondbezitter te 
Asperden. Behalve twee oudere broers, 
had Jan Peter nog een oudere halfzus 
uit het eerste huwelijk van zijn vader. 
Twee andere halfzusjes uit het eerste 
huwelijk waren reeds overleden. Na 
hem volgden nog drie broers en een 
zus. Van hen zouden één broer en de 
zus echter al op jeugdige leeftijd 
overlijden. Van de vier overlevende 
broers zou de oudste, Engelbert, zijn 
vader opvolgen als erfpachter van de 
Aspermolen; de andere drie zouden de 
stamvaders worden van de grote takken 
Wetten, Asperden en Uedem-Koblenz. 
Engelbert was weliswaar gehuwd, maar 
dit huwelijk bleef kinderloos. Na zijn 
dood volgde de oudste zoon van zijn 
broer Gerard uit Ottersum (Huize 
Roepaen) hem in het 
familiemolenbedrijf op.  
 
Kerkelijke en maatschappelijke 
activiteiten 
Jan Peter koos voor de geestelijke 
stand. Hij ontving 19 september 1789 
de priesterwijding en werd reeds vier 
jaren later (1793) op 27 jarige leeftijd 
benoemd tot pastoor in zijn 
geboortedorp Asperden. Tot zijn 
overlijden in 1840 zou hij deze functie 
vervullen, bijna 50 jaar lang. Het portret 
zal ongetwijfeld gemaakt zijn ter ere van 
zijn 30-jarig pastoorschap in Asperden. 
De kerk, gewijd aan de H. Vincentius, 

zag er toen anders uit dan nu. Het was 
een kleine, eenvoudige begin 15e eeuw 
in gothische stijl gebouwde dorpskerk 
met een stevige klokketoren. Hoe die 
gothische kerk eruit zag weten wij 
dankzij een fraaie tekening uit 1744 van 
Jan de Beyer (Figuur 16)  . In deze kerk 
zijn talloze Van de Loo's gedoopt en 
getrouwd. Ook had de familie een bank 
in het koor. Dit koorrecht is niet meer 
gecontinueerd toen in 1893 het nieuwe, 
huidige kerkgebouw in gebruik werd 
genomen. De oude kerk werd 
afgebroken.  
 
Jan Peter was pastoor in een roerige 
tijd van grote kerkelijke en 
maatschappelijke veranderingen. Door 
de veroveringen van Napoleon werd 
Asperden begin 19e eeuw ingedeeld in 
het departement Roer. Kerkelijk kwam 
de parochie te vallen onder het nieuw 
opgerichte bisdom Aken, met een 
franse bisschop aan het hoofd .  Een 
ingrijpende verandering betekende ook 
de onteigening van veel kloosterlijk en 
kerkelijk bezit. Aan eeuwenoude 
structuren kwam een einde. Hierdoor is 
veel waardevols verloren gegaan, maar 
aan de andere kant hadden vele van 
die oude structuren hun tijd gehad. Tot 
de kloosters die werden opgeheven 
behoorden het adellijke 
vrouwenklooster Graefenthal in 
Asperden en het klooster van de paters 
Augustijnen Gaesdonck in Goch.  Bij de 
veiling van het kloosterbezit van 
Graefenthal verwierf Engelbert de 
Aspermolen in eigendom. Tot dan toe 
was de Aspermolen gepacht van deze 
abdij.  
 

Figuur 16 
De kerk in Asper-

den, 
Jan de Beyer, 

1744 
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Ook alle 
goederen van het 
klooster 
Gaesdonck 
werden geveild  . 
Daar probeerden 
de laatste 
monniken echter 
te redden wat er 
te redden was. 
Een belangrijke 
rol speelde de 
Gaesdoncker 
priester en 
voormalig 
procurator van dit 
klooster Johann 
Casimir 
Schadden (1753-
1821). Hij zag 

kans, samen met enkele 
medebroeders,  op de veiling in 1802 
een groot deel van het kloosterbezit in 
eigendom te verwerven, waaronder 
twee tot het klooster behorende 
pachtboerderijen met ongeveer 50 
hektaren grondbezit. Door Schaddens 
actie bleven de kloosterkapel, enkele 
andere gebouwen maar ook de 
bibliotheek behouden. In 1817 
benoemde Schadden drie pastoors, 
onder wie onze Jan Peter uit Asperden, 
tot erfgenaam van zijn bezittingen met 
de bedoeling deze in een stichting 
onder te brengen. Dit geschiedde in 
1823 na de dood van Schadden in 
1821. Sindsdien rustte de 
verantwoordelijkheid voor het 
voormalige kloostercomplex Gaesdonck 
op de schouders van Jan Peter van de 
Loo, omdat hij inmiddels als enig lid van 
het Stichtingsbestuur was 
overgebleven. Na lange 
onderhandelingen en besprekingen met 
het bisdom Münster  en vervolgens met 
de Pruisische regering in Düsseldorf 
lukte het Jan Peter van de Loo om in 
Gaesdonck een hulpseminarie voor de 
opleiding van priesters te vestigen. 
Gaesdonck had weer een bestemming 
en daarom toekomst gekregen. Dat 
Gaedonck nu nog bestaat (sinds 1849 
een gymnasium met internaat) is dus 
deels aan Jan Peter van de Loo te 
danken.  
De bestuurlijke last van Gaesdonck 
verhinderde Jan Peter van de Loo niet 
om zich ten volle te wijden aan zijn 
verantwoordelijkheid als pastoor. Van 
zijn activiteiten als pastoor getuigen 
onder meer enkele eigenhandig 
geschreven brieven aan de 

burgemeester van Asperden . In één 
van deze brieven (gedateerd 7 
september 1815) nodigt hij de 
burgemeester uit voor een 
"buitengewoonlijke 
kerkenraadsversamelinge". De 
vergadering wordt gehouden in "het 
pastorale huis", dus de pastorie. Hij 
ondertekent de brief met "Uw DWLLe  
(= dienstwillige) Dienaar, J.P. van de 
Loo, pastor. Deze brieven laten tevens 
zien dat in die tijd in Asperden 
Nederlands werd gesproken en dat dit 
ook de taal was waarin Jan Peter zich 
uitdrukte. De duitse taal was hij 
overigens ook machtig. 
 
Zijn betekenis voor onze familie 
Voor onze familie is Jan Peter van grote 
betekenis geweest omdat hij in de 
doop-, trouw- en sterfboeken van 
Asperden onze familienaam 
consequent noteerde als LOO en niet 
meer als LOE. Hij paste de schrijfwijze 
aan de fonetische uitspraak aan, omdat 
de "E" als verlengingsklinker minder 
duidelijk was. Zelfs bij zijn eigen 
doopinschrijving heeft hij zijn naam 
veranderd in LOO. Sindsdien is deze 
schrijfwijze in onze familie gebruikelijk, 
hoewel één lid van de tak Venlo voor 
zich en zijn gezin weer de 
oorspronkelijke schrijfwijze in ere heeft 
gesteld.  
 
Jan Peter was als priesteroom 
betrokken bij het wel en wee van zijn 
uitgebreide familie. Van deze 
betrokkenheid getuigt een gedicht dat 
hoogstwaarschijnlijk van hem afkomstig 
is en gemaakt bij gelegenheid van de 
zilveren bruiloft van zijn broer Gerardus 
op de Roepaen te Ottersum op 28 
november 1822 . Dit gedicht is in het 
Nederlands. Nog een ander tastbaar 
bewijs bestaat er van zijn 
verbondenheid met de familie. Van hem 
is namelijk nog een zilveren beker 
bewaard gebleven die zijn neven uit 
Wetten hem bij gelegenheid van zijn 
gouden priesterfeest in 1839 hebben 
geschonken . Opvallend is dat het 
opschrift in het Duits is.      
 
 
Appelenpiet 
Jan Peter van de Loo had een 
bijzondere belangstelling voor de 
fruitteelt, met name het kweken van 
appelen. Een duidelijke verwijzing naar 
deze liefhebberij vormen de afgebeelde 
appelen en het opschrift "deliciae 

Foto 17 
Zilveren beker  
(h. 9 cm)  
gegraveerd met 
Loo-wapen en 
opdracht aan 
pastoor J.P. van de 
Loo te Asperden. 
Familiebezit.   
Foto: fotografie 
Romanesco te 
Oisterwijk. 
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meae" op het schilderij. Maar er is 
meer. Hij had in zijn boekenrij op de 
pastorie verschillende boeken over de 
fruit- en appelteelt. Ook heeft hij zelf 
verdienstelijke artikelen geschreven 
over het kweken en veredelen van fruit. 
Door gelukkige omstandigheden is zijn 
boekenbezit niet verbrand en nog 
steeds aanwezig op de pastorie . Jan 
Peter heeft zich tevens met succes 
ingespannen om het oude appelras van 
de Gaesdoncker reinette te 
beschermen en daardoor te behouden. 
Pastoor Günther Leuken, de huidige 
pastoor van Asperden, vertelde de 
auteur van dit artikel dat Jan Peter ook 
een eigen ras heeft gekweekt: de Van 
de Loo Reinette. Door de familie en in 
het dorp werd Jan Peter ook wel 
"appelenpiet" genoemd.  
 
Zijn bidprentje en grafsteen 
Op 75 jarige leeftijd overleed Jan Peter 
25 mei 1840 in zijn geliefde dorp 
Asperden. Onlangs is de Stichting Loo-
Archief in het bezit gekomen van een 
kopie van zijn bidprentje, zodat dit nu 
voor het eerst in bredere kring kan 
worden gepresenteerd .  Nog een ander 
aandenken aan deze pastoor en 
familielid is bewaard gebleven: zijn 
grafsteen op het kerkhof tegenover kerk 
en pastorie. Een eenvoudig 
gedenkteken met het volgende 
opschrift: 
 
 
 

Hier ruht der Hochwürdigen Herr 
Synodal-Examinator  und Pfarrer der 
Gemeinde Asperden Joh. Peter van de 
Loo, geboren den 8. März 1766, 
Priester den 19. Sept. 1789, gestorben 
den 25 May 1840.  
 
Een nieuw portret dankzij financiële 
bijdragen van velen 
De Stichting Loo-Archief heeft haar 
medewerking toegezegd om een nieuw 
portret te laten maken van Johann 
Peter van de Loo. Het wordt geen 
exacte kopie van het oude exemplaar, 
maar wel duidelijk herkenbaar als deze 
persoon en eveneens in olieverf op 
hetzelfde formaat uitgevoerd. Een 
bijzonderheid is dat de kunstenaar die 
dit portret schildert een Van de Loo is: 
de Nijmeegse kunstenaar Michiel van 
de Loo, die reeds eerder portretten van 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 
heeft gemaakt. Dankzij brede financiële 
steun van de familie (waarvoor het 
bestuur alle gevers ten zeerste dankt!) 
en een royale bijdrage uit de financiële 
middelen van de Stichting Loo-Archief 
is de financiering van dit portret 
mogelijk gemaakt. Inmiddels is het 
portret voor 75% gereed. Wij houden u 
graag op de hoogte van de vorderingen 
en natuurlijk krijgt u het resultaat te 
zien. De overdracht in bruikleen van dit 
portret aan de pastorie in Asperden zal 
op passende wijze worden gemarkeerd. 
Johann Peter van de Loo krijgt dus 
weer een eigen gezicht krijgt in zijn 
geboortedorp. 

Figuur 5 
Grafsteen Jan Peter van de Loo 

Figuur 18 
Bidprentje van Jo-
hann Peter van de 

Loo 
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Onlangs verscheen van de hand van 
amateur-historicus Marinus Flokstra 
een monumentaal boek over een even 
monumentaal onderwerp: kastelen in 
het land van Kessel. Het boek belicht 
zowel de bouw- alsook vooral de 
bewonersgeschiedenis van 20 kastelen 
in midden-Limburg, gelegen westelijk 
van de Maas, ter hoogte van Venlo. 
Enkele besproken kastelen zijn: de 
burcht van Kessel, Huis Bree te 
Maasbree, kasteel Ter Horst te Horst en 
kasteel Ooijen te Ooijen. Het lijvige 
boekwerk (405 pagina's) is opgedragen 
aan de enige tijd geleden overleden dr 
Jan van Susante, psycholoog en oud-
directeur van Océ-van der Grinten, die 
veel gedaan heeft voor het behoud van 
bedreigd erfgoed in deze landstreek. 
Twee inleidingen verrijken dit boek en 
plaatsen het onderwerp in een bredere 
context. De nestor van de 
kastelenkunde in Nederland, prof. dr 
J.G.N. Renaud, geeft een overzicht van 
de functie, aard en ontwikkeling van de 
besproken bouwwerken. Ook hier wordt 
duidelijk dat het begrip kasteel relatief 
is. Omvang en aard van de mate van 
versterking verschillen aanzienlijk. Naar 
aanleiding van Renaud's tekst kan men 
zich afvragen of de titel van dit boek wel 
helemaal de lading dekt. In feite gaat 
het eerder om zogeheten riddermatige 
huizen. Dit wordt tevens onderstreept 
door de auteur zelf, die in de tweede 
inleiding, aangeeft hoe hij tot de selectie 
van de 20 besproken bouwwerken is 
gekomen.  
 
Zijn criterium was dat het object (nog 
bestaand of inmiddels een ruïne) is 
beschreven als een riddermatig en 

adellijk goed in de Gelderse 
Ridderschap in de 18e eeuw. Was dit 
het geval, dan had de eigenaar namelijk 
zittingsrecht in de Staten van het 
Gelderse Overkwartier. Omdat met de 
kwalificatie van Riddermatigheid van 
het eigendom politieke en economische 
belangen waren gemoeid, legde de 
Ridderschap scherpe maatstaven aan 
voor toelating. Men moest kunnen 
bewijzen dat alle acht overgrootouders 
adellijk waren. Daarnaast moest de 
aanvrager katholiek zijn en moest het 
bezit aan bepaalde eisen voldoen. Aan 
dit strenge toelatingsbeleid hebben wij 
de fraaie, 18e eeuwse gekleurde 
kwartierstaten te danken, waarin de 
aanvragers hun nobele afkomst uit de 
doeken doen. Deze kwartierstaten 
worden bewaard in het 
Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf en 
vormen een belangrijke bron van 
genealogische en heraldische 
informatie. 
 
Het is een grote verdienste dat de 
auteur voor de beschrijving van de 
bewonersgeschiedenis van elk huis 
uitgebreid bronnenonderzoek heeft 
gedaan. Dankzij zijn jarenlange 
naspeuringen in vele openbare en 
particuliere archieven, zowel in 
Nederland als in Duitsland, staan wij nu 

Kasteelcultuur ontsloten 
In het kader van het kastelenjaar 
2005 is kort geleden een boek  
verschenen met veel historische 
details van Kesselse kastelen Een 
prachtig naslagwerk voor de 
bibliotheek van de Stichting Loo-
Archief 
Bespreking van: M. Flokstra: 
Kastelen in het land van Kessel. 
Venray 2005, uitgave: Stichting 
Nieuwland te Geysteren.  
ISBN: 90-9019428-2 

Door Richard van de Loo, Soest 

Wordt vervolgd op pagina 14 
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Otto van de Loo is 9 maart 1924 
geboren te Witten aan de Ruhr als 
jongste zoon van de keel- neus en 
oorarts dr Conrad Wilhelm Hubert van 
de Loo (1890-1949) en Olga 
Markstahler. Zijn grootvader van 
vaderszijde was eveneens arts: dr 
Aegidius Peter Hubert van de Loo, die 
gehuwd was met de Nederlandse Anne 
Cavadino. Deze dr Aegidius was 
geboren in Asperden. De wortels van 
Otto gaan dus terug naar Asperden en 
naar Nederland. Otto kreeg al jong 
belangstelling voor de moderne kunst. 
Die belangstelling werd gewekt door 
zijn leraar Engels op de middelbare 
school: Emil Noelle.  Deze man had een 
grote interesse voor de moderne kunst 

en zette zich met gevaar voor eigen 
leven in voor moderne kunstenaars die 
in het in de tijd van opkomend Nazisme 
in Duitsland bijzonder moeilijk hadden. 
Een sleutelervaring vormde voor Otto, 
13 jaar oud,  een fietstocht naar 
München waar toen een grote 
tentoonstelling moderne kunst was . 
Daar maakt hij kennis met werk van 
onder meer Breker en Kolbe. Hoewel hij 
nog geen eindexamen had moest hij in 
militaire dienst. Het waren de laatste 
jaren van de oorlog. Hij diende bij de 
luchtmacht, zag vanuit de lucht Berlijn 
branden, stortte neer met zijn vliegtuig 
en raakte in Britse 
krijgsgevangenschap. Op 21-jarige 
leeftijd kwam hij in 1945 weer vrij en 
keerde hij terug naar Witten. Daar trof 
hij zijn oude leraar Emil Noelle, die 
vanwege zijn anti-nazi houding door de 
geallieerden benoemd was tot 
museumdirecteur. Bij hem kon Otto aan 
de slag en daarnaast haalde hij alsnog 
zijn eindexamen.  
 
Via enkele tussenstappen en 
opleidingen begon Otto in 1957 een 
kunstgalerie in München. Zijn galerie 
richtte zich op het werk van moderne 
kunstenaars. Hij verkocht werk van de 
Cobra-groep, een groep vooral 
Nederlandse kunstenaars als Karel 
Appel, Constant Nieuwenhuys en 
Corneille en de Deen Asger Jorn. 
Daarnaast had hij Duitse 
avantgardistische kunstenaars in zijn 
collectie, zoals Arnulf Rainer, Hans 
Platscheck en Heimrad Prem. Ook het 
franse taalgebied was in de galerie 
vertegenwoordigd met kunstenaars als 
Henri Michaux en Jean Dubuffet. Tot op 
hoge leeftijd heeft Otto van de Loo zich 
actief met de kunst beziggehouden. 
Aan vele exposities heeft hij 
meegewerkt en ook heeft hij enkele 
boeken over kunst geschreven. Pas 
enkele jaren geleden (in 1998) heeft hij 
zijn galerie overgedragen aan zijn 
dochter Marie-José, die in de geest van 
haar vader, maar met een eigen accent, 
de galerie voortzet.    
 
Door zijn intensieve contacten met de 

Otto van de Loo: een leven lang 
hartstocht voor de kunst 
Onlangs verscheen een lijvig 
boekwerk over de galeriehouder en 
kunstverzamelaar Otto van de Loo. 
Elisabeth Seifert-van de Loo uit 
Asperden was zo attent dit boek niet 
alleen op te merken, maar ook te 
schenken aan de bibliothek van de 
Stichting Loo-Archief. Graag laten wij 
de lezers van de Loo-Kroniek kennis 
maken met Otto van de Loo.   

Door Richard van de Loo, Soest 

Foto 21 
Titelpagina van het 
boek, met een foto 

(1959) van Otto 
van de Loo (links) 

en Asger Jorn. 
Fotoportret van 

Otto van de Loo 
(1999) door Regina 

Schmeken.  
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kunstwereld was Otto in staat zelf een 
grote collectie moderne kunst op te 
bouwen. In de afgelopen jaren heeft hij 
een aanzienlijk deel van zijn 
verzameling geschonken aan openbare 
collecties, zoals het museum in zijn 
geboortestad Witten (1986), de 
Nationalgalerie in Berlijn (1992), het 

Kupferstichkabinett van Dresden 
(1993), de Kunsthalle te Emden in 
Ostfriesland (1997) en nog enkele 
andere musea. Vanwege zijn grote 
verdiensten voor de moderne kunst 
heeft Otto van de Loo vele blijken van 
waardering mogen ontvangen. Zo 
ontving hij een ereprofessoraat door de 
gemeenteraad van Berlijn (1993), het 
Bundesverdienstkreuz eerste klasse 
(1996) en het erelidmaatschap van de 
Academie van Schone Kunsten van 
München (2004). Hierom ging het hem 
echter niet. Het ging hem om de 
boodschap van kunst in elke tijd, zoals 
hij zelf ooit treffend en krachtig heeft 
verwoord: "Ging es in den ersten 
Jahren meiner Pilot-Tätigkeit noch 
darum, eine Bildsprache in der 
Zeitgenössischen Kunst durchzusetzen 
und zu vermittlen (…………) geht es 
heute vielmehr darum, vor der Kunst zu 
warnen, d.h. vor den Methoden, die 
man schamlos anwendet, um sie vor 
den Karren einer ausschliesslich 
spekulativen Gewinnmaximierung oder 
auch ein belanglosen 
Unterhaltungsindustrie zu spannen."   
 
Tenslotte nog enkele persoonlijke 
gegevens. Otto heeft uit zijn huwelijk 
met Heike Reemtsma drie kinderen: 

oog in oog met goed gedocumenteerde 
genealogische overzichten inzake de 
erfopvolging en bezitswisseling, met 
afbeeldingen van zegels aan 
oorkonden, met reprodukties (in kleur) 
van de genoemde kwartierstaten en 
met portretten van de bewoners. Vele 
foto's, plattegronden en oude 
afbeeldingen geven een indruk van het 
besproken huis. Zo herleeft de 
bewoners-geschiedenis. 
 
Voor het Loo-Archief is dit boekwerk 
een waardevolle aanwinst omdat de 
familie Von Loë uit Wissen herhaaldelijk 
in beeld komt. Dit is niet verwonderlijk 
omdat de adellijke families in die tijd 
onderling vaak met elkaar verwant 
waren. Het was min of meer een kluwen 
van families als van Eyll, van Loë, van 
Hoensbroek, van Broekhuizen enz., die 
hier de (feodale) macht in handen 

hadden. Tot de besproken riddermatige 
huizen behoort ook kasteel 
Broekhuizen, stamhuis van Johan van 
Broekhuizen, die was getrouwd met 
Anna van der Straten, erfdochter van 
kasteel Wissen. Zij verkocht Wissen in 
1461 aan Johan van den Loe. Op 
pagina 16 is een nogal verweerd portret 
afgebeeld van Johan Adolph Joseph v. 
Loë (1687-1743), die wegens Huis 
Aldenvehlaer (= Alt-Vellar, oostelijk van 
Kevelaer) vanaf 1714 zitting had in de 
Ridderschap.  Van recentere datum is 
het portret (pagina 382) van Emma 
Maria barones de Loë (1818-1902), die 
was gehuwd met Clemens baron de 
Weichs de Wenne, eigenaar van het in 
de tweede wereldoorlog helaas 
verwoeste kasteel Geysteren, één van 
de besproken kastelen in dit mooie 
boek. 

Vervolg van pagina 12, Kastelen in het land Kessel 
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Zaterdag 20 november 2004 mochten 
wij als takvertegenwoordigers weer bij 
elkaar komen. De samenkomst was 
rond 14.30u uur in Hilversum ten huize 
van  Flop van de Loo - van der Grinten, 
die ons allen gastvrij en hartelijk 
ontving. Het bestuur van de Stichting 
Loo-Archief was nog in vergadering met 
de reuniecommissie. Ondertussen 
konden de takvertegenwoordigers uit 
Nederland en Duitsland (o.a. Anne-
Marieke Hinz-van de Loo en haar man 
uit Mülheim) gezellig bijpraten. 
  
Na afloop van de vergadering vertelt 
Dick van de Loo (voorzitter 
reuniecommissie) enthousiast over de 
plannen die zijn gemaakt voor de 
volgende familiereunie. De reunie zal 
plaatsvinden op zaterdag 17 september 
2005 in Asperden. Als thema is 
gekozen:  
"Ontmoeting in de kunst ...... de kunst 
van het ontmoeten". Hierover valt. meer 
te lezen in de Loo-kroniek van 
december 2004. 
  
Na nog enkele mededelingen van de 
zijde van het Bestuur en de 
reuniecommissie kunnen we   het 
archief bezoeken. Ik vul gegevens aan 
in de map van mijn vader, Willem van 
de Loo, tak Asperden. Ook andere 
familieleden zorgen voor aanvullingen 
of voor waardevolle toelichtingen op 
aanwezig documenten, zodat die meer 
tot leven komen. Zo'n 
takvertegenwoordigersdag is een mooie 
gelegenheid om het archief en de 
bibliotheek beter te leren kennen. Het is 
altijd indrukwekkend te zien hoeveel 
documentatie over onze familie hier 
goed bewaard is. Het conserveren en 
ontsluiten van dit materiaal is een heel 
werk, waarmee een archiefcommissie 
inmiddels aan het werk is gegaan.  

 Later die middag, onder het genot van 
een hapje en drankje doet Maarten van 
der Loo een bijzondere schenking aan 
de Stichting Loo-Archief. Hij 
overhandigt de voorzitter van het 
Stichtingsbestuur het originele, fraai 
getekende en ingelijste exemplaar van 
de familiestamboom van 1966. Dit 
oerexemplaar is getekend door Reinier 
van de Loo (1938-1999), naar 
aanleiding van het verschijnen van de 
genealogie Van de(r) Loo in het 
Nederlands Patriciaat. Bij gelegenheid 
van de grote familiereunie in kasteel 
Doornenburg in 1979 is deze stamboom 
bijgewerkt en in druk in een beperkte en 
inmiddels uitverkochte oplage 
verschenen. Het nu geschonken 
exemplaar is afkomstig van Maartens 
vader, Joost van der Loo (1907-1985), 
oprichter en jarenlang voorzitter van de 
Stichting Loo-Archief. De 
familiestichting is Maarten zeer 
erkentelijk voor dit bijzondere geschenk 
en gebaar. 
De Stichting Loo-Archief mocht even 
later nog een schenking in ontvangst 
nemen, wederom van Yvonne van 
Embden-van de Loo. Ditmaal 
overhandigde zij een groot formaat 
fotoportret van haar grootvader Johan 
Heinrich van de Loo (1846-1934), 
steenfabrikant te Brummen. Voor de 
foto- en portretcollectie van de 
familiestichting is dit een mooie 
aanwinst. 
  
Voor mij en mijn man Alex werd het 
toen tijd om weer naar Eindhoven af te 
reizen.. Degenen die bleven, zetten de 
gezelligheid voort, daarbij gesterkt door  
een chinese maaltijd. Alle dank aan de 
voorteffelijk gastvrouw Flop die ons 
weer heel hartelijk heeft ontvangen. 
  
Hartelijke groeten en ik hoop veel 
familie te kunnen ontmoeten op 17 
september tijdens de Familiereunie! 
 

Takvertegenwoordigersdag 2004: 
een korte impressie 
Op 20 november 2004 werd er een 
takvertegenwoordigersdag 
gehouden.  

Carine Hurkx-van de Loo 
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Een index van de Loo-Kronieken 
Door Floris van de Loo 

De Loo-Kronieken zijn vanaf februari 
1946 door Joop van der Loo 
samengesteld en verspreid, nadat hij 
eind 1945 eerst een tweetal Loo-
Berichten had uitgegeven. In deze twee 
naoorlogse nummers doet hij een ‘pater 
familiaire’ oproep tot een hechte en 
permanente vereniging van bloed-
verwanten.  
 
In het tweede nummer doet hij een 
oproep tot de werving van abonnemen-
ten onder de Kroniek-lezers van het 
eerste uur. Op basis van de productie 
en verzendkosten van een 4 pagina-
grote tweemaandelijkse uitgave van het 
familieblad worden het abonnement en 
de minimale bijdrage door Joop 
voorgerekend. Ook doet hij een verzoek 
om alle familiegebeurte-nissen uit de 2e 
wereldoorlog te verhalen. 
Kort daarna werden de lancering van de 
nieuwe naam Loo-Kroniek en de 
oprichting van de Loo-Stichting een feit. 
Van de twee nummers Loo-Berichten 
zijn er ongeveer 60 aan bekende 
adressen verzonden. Ter vergelijking 
zijn er nu xxx donateurs geabonneerd 
op de Loo-Kroniek. Met de ontsluiting 
van de oude Loo-kronieken per internet 
neemt hopelijk het aantal lezers deze 
nostalgische druk-werken enorm toe.  
Tijdens het lezen van deze eerste Loo-
Kronieken ben ik een geboortemelding 
van mijn vader, Guus van de Loo, 
tegen-gekomen. En vervolgens zelfs 
bericht dat het woonhuis en de 
steenfabriek van mijn opa  in de oorlog 
verloren zijn gegaan. Ik ben vast niet de 
enige van de (jongere) generatie Van 
de(r) Loo’s, die  familiaire aanknopings-
punten in de oude Kronieken zal 
vinden. Misschien kom jij ook bekende 
en/of onbekende berichten uit het eigen 
(familie) verleden in de Loo-Kronieken 
tegen. Of een artikel met de geschie-
denis van dierbare Van de(r) Loo’s.  
In deze Loo-Kroniek is een overzicht 
van de artikelen uit twee  Loo-Berichten 
en van de eerste vijf kronieken 
weergegeven. Daarvan is de inhoud 
van de artikelen samengevat en staan 
de namen van Van de(r) Loo’s en de 
eventueel bijbehorende foto’s 
opgesomd. 

Sinds een aantal jaren heeft de internet-
technologie meer mogelijk gemaakt 
voor het redactieteam van de Loo-
Kroniek. Onze website (www.loo-
archief.nl) is hét medium om de oude, 
recente en komende Loo-Kronieken 
met jullie te delen. En daarmee 
uiteraard ook het historische materiaal 
uit het Loo-archief.  
Inmiddels is het redactie-netwerk met 
schrijvers en vertalers van de Looo-
Kroniek aan het uitbreiden. De Engelse 
en Duitse versies van de Kronieken 
worden momenteel vertaald door Anne-
Mareike Hinz-Van de Loo en Maarten 
van de Loo. Desalniettemin zijn de 
meeste oude kronieken nog niet digitaal 
beschikbaar. Daar komt vanaf nu 
verandering in!  
Om dit mogelijk te maken, heeft het 
bestuur van de Loo-Stichting besloten 
in een geavanceerde scanner te 
investeren. Daarmee kan straks ook het 
oude en kwetsbare materiaal uit het 
Loo-archief geconserveerd worden. De 
eerste twee Loo-Kronieken zijn al 
gedigitaliseerd en naast de meest 
recente Loo-Kronieken op de website te 
vinden. Ook de overige Loo-Kronieken 
zullen vanaf volgend jaar geleidelijk via 
de website beschikbaar worden 
gemaakt. Uiteindelijk zijn alle nummers 
te raadplegen met uitgebreide 
woordzoekfunctie.  
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 Volgnummer artikel 21 
Nummer Loo-Kroniek 6 
 Nummer Artikel 2 
 Kop Korte verklaring der begrippen "Latenrecht" en "Lijfgewin" 
 Samenvatting Wetenschappelijk en juridisch onderbouwde verklaring van 

de begrippen leenrecht, latenrecht en laathoven in het 
kader van onroerende goederen. Toelichting van de 
laatgoederen van de abdij Grevendaal. Verklaring van de 
begrippen richter, laten en laatgoederen. Beschrijving van 
de ondergang van het leen- en laatrecht. Verwijzing naar 
de gebruikte bronnen 

 Datum van 1-1-1378 
 Datum tot 31-12-1547 
 PDF-bestand geen 
 Tak Wissen e.a. 
 Bijeenkomst nee 
 Gebouw nee 
 Voorwerp nee 
 Foto nee 
 Speciale uitgave nee 

  Loo-Kroniek nummer 
 Naam geboortedatum 1 2 3 5 
 de heer A. van der Loo( Albert Sr.)   x 
 de heer A. van der Loo( Albert)  x 
 de heer C. van de Loo( Carel)  x 
 de heer E. van de Loo( Emile)  x 
 de heer F. van de Loo( Felix)  x x 
 de heer F. van de Loo( Frans)  x 
 de heer F.C.A. baron de Loë( Françios)  22-6-1789 x 
 de heer H. van de Loo( Hubert)  x 
 de heer H. van de Loo( Hugo)  x 
 de heer J. van de Loo( Jo)  x 
 de heer J. van de Loo( Joop)  x 
 de heer J. van de Loo( Joseph)  22-9-1865 x 
 de heer J. van de Loo( Jozef)  x 
 de heer J. van der Loo( Jan)  2-3-1914 x 
 de heer K. van de Loo( Karel)  x 
 de heer M. van de Loo( Max)  x x 
 de heer N. van de Loo( Nico)  x 
 de heer O. van de Loo( Oscar)  x 
 de heer P. van de Loo( Peter)  28-10-1865 x 
 de heer pastoor H. van de Loo( Henri)  x x 
 de heer S. van de Loo( Sef)  x x 
 de heer W. van de Loo( Willem)  x 
 Familie   Dr. Stuyt-van de Loo( )  x 
 Familie   Gommers-Van de Loo( )  x 
 mevrouw A.  Goossens-van de Loo( Alice)  x 
 mevrouw C. van de Loo( Cilly)  x 
 mevrouw H. van de Loo( Hubertine)  x 
 mevrouw L. van de Loo( Leonie)  x 
 mevrouw L. van de Loo( Leyda)  x x 
 mevrouw M. van de Loo( Marie)  x x 
 mevrouw M. van der Burg-van de Loo( Maria)  27-10-1860 x 
 mevrouw P.  Bruns-van de Loo( Paula)  x x 
 mevrouw T. van de Loo( Truus)  x 

Overzicht 1 
Voorbeeld van de 
gegevens die per 

artikel worden 
vastgelegd. 

Overzicht 2 
In welke Loo-
Kroniek is iets te 
vinden over een 
bepaalde persoon? 
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De Loo-Kroniek is een uitgave van de Stichting Loo-Archief en verschijnt één of twee 
maal per jaar. Begunstigers van de Stichting ontvangen het tijdschrift kosteloos. De 
minimumbijdrage voor begunstigers bedraagt € 15,--  per jaar. Zonder 
wederopzegging wordt het donateurschap automatisch verlengd. 
De stichting heeft ook een website: www.loo-archief.nl. 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Loo-
Archief worden gepubliceerd. Gegevens mogen ten behoeve van privé-doeleinden 
worden gebruikt. 

In NEDERLAND: Bankrekening van de Penningmeester: ABN-AMRO nr 
54.20.16.664  t.n.v. Stichting Loo-Archief, POSTBANK nr  44 03 940 te Oegstgeest 

Adreswijzigingen en opgave nieuwe 
begunstigers gaarne aan: 
Abonnementenadministratie; 
Sterappelhof 50, 
2728 KR Zoetermeer,  
e-mail: lex@vanderloo.nu 

Stichting Loo-Archief,  
Philo van de Loo,  
Gravenborch 11,  
3992 CA  Houten,  
Tel: 030-6351611, 
e-mail: philo.van.de.loo@wanadoo.nl 

Redactieteam: Floris van de Loo, Richard van de Loo en Lex van der Loo 
(eindredactie).  

Colofon 

 Nr Kop 
0 Loo-Berichten: Ter inleiding 
 Loo-berichten 
 
1 Ten Geleide 
 Jan van der Loo 
 De gruwel der verwoesting 
 Onze Seniores 
 Was onze bakermat Asperden, Geldersch of Kleefsch? 
 
2 Iets over erfelijkheid 
 Oorlogsbelevenissen 
 De slag bij Waterloo 
 Hoe heten wij nu eigenlijk? 
 
3 De fundatie van het Maria-altaar en het Loo-Gasthuis te Zevenaar 
 Actualia 
 Brief uit de oerwouden van West-Borneo 
 
4 De fundatie van het Maria-altaar en het Loo-Gasthuis te Zevenaar (vervolg) 
 Enghuizen 
 
5 Familie-reunie op zondag 13 juli 1947 te Arnhem 
 Diversen 
 Beteekenis der Geneologie 
 
6 Kort verslag van onze arnhemse reunie 
 Korte verklaring der begrippen "Latenrecht" en "Lijfgewin" 
 Voorbericht 

Overzicht 3 
Artikelen per 

nummer. 
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15e Loo-reünie 1 
De website 5 
Archief huis Wissen ontsloten 6 
Rectificatie Theecultuur Kameroen 7 
Nieuw portret te Asperden 8 
Kasteelcultuur ontsloten 12 

Otto van de Loo 13  
Kroniekgegevens 15 
Takvertegenwoordigersdag 2004 16 
Index van de Loo-Kronieken 17 
Hulp invoeren stamboomgegevens 20 

Inhoudsopgave Loo-Kroniek 53 

Door Pieter van de Loo was een 
aanzienlijke hoeveelheid gegevens 
ingevoerd in een bestand. Hij maakte 
daarbij dankbaar gebruik van het pakket 
Family Tree Maker dat we geruime tijd 
geleden hebben aangeschaft. De 
gegevens zijn op dit moment 
gesystematiseerd te vinden in de 
cartotheek die indertijd is opgebouwd 
door Joost van der Loo. Die cartotheek 
is helaas alleen in Hilversum te 
raadplegen. 
Na het overlijden van Pieter is het 
invoeren helaas stil komen te liggen. 
Met als gevolg dat tot nu toe de 
gegevens van ruim 4000 familieleden 
zijn ingevoerd en dat de gegevens van 
naar schatting 8000 familieleden nog 
liggen te wachten op invoer.  
Het resultaat van de invoer is op onze 
website te zien. Begunstigers van de 
stichting kunnen een gebruikersnaam 

en wachtwoord krijgen om die 
verzameling te raadplegen.  
We willen die ontbrekende gegevens nu 
ook gaan invoeren en zoeken daarvoor 
een aantal vrijwilligers. Het idee is om 
op een aantal zaterdagen bij elkaar te 
komen in Hilversum met een aantal 
computers. Dan voeren we met een 
klein groepje mensen steeds een 
afgeronde hoeveelheid gegevens 
(bijvoorbeeld van een stam of tak) in en 
controleren de invoer aan de hand van 
de lijst die we dan uitdraaien. Het 
invoeren is niet ingewikkeld en kan 
worden gedaan door iedereen. We 
denken dat het werken in tweetallen het 
beste werkt. Hoewel er ongetwijfeld ook 
mensen zijn die liever alleen werken. 
Op het punt van de werk-organisatie is 
veel denkbaar. Het invoerwerk kan 
echter alleen in Hilversum gebeuren, 
omdat we de cartotheek niet daarbuiten 
willen hebben. 
 
Als je mee wil werken om een keer 
gegevens in te voeren (meer keren mag 
natuurlijk ook!), wil je dan contact met 
me opnemen, zodat we met Flop van 
de Loo datums voor deze activiteit 
kunnen afspreken? 
 
Lex van der Loo 
Sterappelhof 50 
2728 KR  Zoetermeer 
t: 079 3437343 
m: 0655380242 
e: lex@vanderloo.nu 
 

Hulp gevraagd bij het invoeren van 
de stamboomgegevens 
Van de naar schatting ruim 12.000 
gegevens van personen in onze 
stambomen zijn er tot nu toe circa 
4.000 ingevoerd. We zoeken 
helpende handjes om in een paar 
sessies in Hilversum de ontbrekende 
gegevens in te voeren. Daarmee 
worden de familiegegevens voor 
nader genealogisch onderzoek veel 
makkelijker toegankelijk gemaakt. 
Door Lex van der Loo, Zoetermeer 




